
  



 

  20-أ��� و����

  

  

  

  

  

  

  

  

..	
�..	
�  

��ق ��ب ا�	�ل��ق ��ب ا�	�ل



  
 نبذة

Γ��h^fÖ]�Ñ‚è�†ÛÂΣ� �

يف هذه احللقة نعرف ماذا حدث بعد أن ضرب عمر أخته؟.. وكيف استقبله الصحابة حينما 
   جاء مشهرا سيفه؟.. وماذا فعل عمر بعد اسالمه حىت يلقب بالفاروق؟؟

ال "ناء النيب على عمر، وما الذي أخفاه عنه، حني قال صلى اهللا عليه وسلم: ونرى ث
  "..؟؟تخبرهما يا علّى ما داما حيين
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1 عمر يدق باب الرسول

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  ِبْسِم الّلِه الرْمحـَِن الرِحيمِ 

  أما بعد، الم على أشرف املرسلني، سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني؛والصالة والس رب العاملنياحلمَد هللا 

  فإخويت يف اهللا ،،،

وأسأل اهللا جل جالله أن جيمعنا ذا احلب يف ظل عرشه يوم ال ظل إال (والذي فلق احلبة وبرأ الَنسمة إين أحبكم يف اهللا. 
   .)اوال جتعل فيه ألحٍد غريك شيئً  ظّله، اللهم اجعل عملنا كله صاحلًا واجعله لوجهك خالًصا

  ،،، أِحبيت يف اهللا

  كيف حالكم مع اهللا؟ 

يف اللقاء املاضي، ومع قصة إسالمه، وإخويت هذه إشارة خطرية يف قضية العمل للدعوة،  قفنا مع سيدنا عمر رضي اهللا عنهتو 
نا حباجة إىل وجود مثل هذه املرأة يف بيوت أين فاطمة بنت اخلطاب اليت تستطيع أن تلمس حد الرقة يف قلب عمر؟ إن :ذكرنا

كيف تستطيع أن تلمس هذه النقطة اخلفية يف أغوار   ..ابنها أو أخيها أو زوجها :املسلمني، حني نرى استبداد وطغيان، بعض الشباب
  ..أن تفهمفاطمة بعد ذلك، واستطاعت وأعماق النفس اإلنسانية لتستطيع أن تقوده من خالهلا؟ تعالوا لنرى كيف خاطبت 

  عندما رأى عمر ما ا من دم قال هلا: أعطين هذه الصحيفة اليت مسعتكم تقرؤون فيها اآلن. 

  قالت: إنّا خنشاك عليها. 

EEÌ‰aDD==†}a�hç×‰`e�JJ� �

ا يف املواقف أيتها األخت املسلمة تسمعني من زوجك أو من ابنك كالًما، وهو ال يقصد ما يقول أحيانً  !سبحان اهللا العظيم
مل يكن يريد الصحيفة، ومل يكن يقصد  ،أعطيين هذه الصحيفة :ليتك تفهمني. عمر حني قال ..ن هذا الكالم، إمنا يقصد شيًئا آخرم

فهو يريد أن  ،عليها)، يعين بعد ما ضرا ورآها تنزف الدم يطبطبآسف ال أقصد (قصده  :الصحيفة، ولكن كأنه يريد أن يقول هلا
   ... آسفساحميين :يقول هلا
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2 عمر يدق باب الرسول

ين إ( :، فلما رأت منه هذه الرقة قالت)أرين هذه الصحيفة(، إمنا يقول )آسف(ال يقدر عمر يف عنفوانه، وصولته أن يقول 
   ).أخاف عليها

êÛãÊ]JJ�å^j}_=� �

هو عمر لو ما زال يف عنفه وهي يف دمها وهي تبعده عن زوجها، قال:  تاج إىل فهم ما وراء الكلمات؛حتريك احلوار نفسه حي
  افهمي أختاه.  ..ا من العنف إىل الرقةفما الذي حول الضرب إىل كالم؟ فيجب أن أحول أنا الكالم أيضً  )،الصحيفة هات(

قالت: إنا خنشاك عليها.. ختاف على الصحيفة (ال أنا أخاف عليها) فحلف بالالت والعزى أن يعيدها، قال هلا: ال سأعيدها 
وأنا سأعيدها لك ثانية، ال أنا خائفة، واهللا سأعيدها لك. ستعيدها ثانية؟ نعم  ،أريين إياهاتيها، أصبح الكالم ليًنا جًدا، (لك لكن ها

   .دها) أعطته الصحيفةسأعي

تـَْنزِيًال  {طـــه * َما َأنـَْزْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرآَن لَِتْشَقٰى * ِإال َتْذِكَرًة ِلَمْن َيْخَشٰى *، طـــــه، وكان كاتًبا فلما قرأ بعضها، فأمسكها وقرأ
ُن َعَلى اْلَعْرش اْستَـَوٰى}   .]5-1طه: [ ِممْن َخَلَق اْألَْرَض َوالسَماَواِت اْلُعَلى * الرْحمَٰ

فقال: أمساء طاهرة مجيلة.. أمساء طيبة طاهرة مجيلة، مث جلس وقال: ما أحسن هذا الكالم  )،بسم اهللا الرمحن الرحيم(قرأ 
دلين على حممد حىت آتيه وأُسِلم،  قال نعم ولكن  ؟أنت هنا ،ل: يا عمر.. قال: أنت يا خبابوقا ،وأكرمه، فلما مسع خباب خرج

  طهر. تَ 

JJh^fÖ]�Ñ‚è�†ÛÂ� �

فحمل عمر سيفه ودله خباب وجاء إىل بيت األرقم بن أىب األرقم، ودق الباب فنظر رجل من خالل الباب فرآه متوشحا 
وإن كان يريد شرًا  إن كان يريد خريًا بذلناه له ،وما عمر؟ ائذنوا له( :قال محزة )،. عمريا رسول اهللا عمر.(سيفه، فرجع مهروًال وقال: 

"ما فأمرهم النيب باجللوس، وخرج ففتح الباب، مث أخذ مبجامع ثوبه وجذبه جذبة شديدة، وقال له ما جاء بك يا عمر؟  ؛)قتلناه بسيفه
فقال عمر: واهللا قد جئتك  ،]7/166: إتحاف الخيرة المهرة -[سنده ضعيف ؟"أنت منتهي يا عمر حتى ينزل اهللا بك من الخزي والنكال

  يا رسول اهللا وأنا أريد أن أُسِلم أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أنك رسول اهللا فكرب رسول اهللا، وكرب من يف البيت.

�Ò_��]�JJ�Ò]��]�JJ�Ò_��]� �

†ÛÂ�Ýø‰c�‚ßÂ�á^ÓÚ�ØÒ�àÚ��fÓjÖ]�ÄËi…]æ�� �
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3 عمر يدق باب الرسول

^Úh^Ş¤]�àe]�^è�‚è†i�]ƒ[[[� �

موقف أنا متعجب منه وقد تتعجبون أن عمر يف عنفوانه، وعصبيته، وغضبه، عندما  :أيًضا أريد أن أقول !سبحان اهللا العظيم
، لو جاءه شيطانه لرجع يف كالمه لكن إذا أراد اهللا اهلداية حتولت )ماذا تريد يا ابن اخلطاب( :أتى دخل والنيب ميسكه من صدره

  ألن عمر أصبح لينا متاًما بعد العنف، والعصبية، والشدة، والكره أصبح ليًنا متاًما. !سبحان اهللا العظيم ،نفوس إىل ألني من املاءال

Ð£]�î×Â�^ßŠÖ_[[� �

ن متم وإن والذي نفسي بيده إنكم على الحق إبلى "مث قال عمر: يا رسول اهللا ألسنا على احلق إن متنا، وإن حيينا قال: 
، قال عمر: ففيَم االختفاء إًذْن والذي بعثك باحلق لنخرجن، فخرجنا يف صفني ]6531السلسلة الضعيفة: -[هذا إسناده ضعيف جدا "حييتم

ميشون هكذا: هم، هم، هم.. ككديد الطحني، مثل –د ككديد الطحني حىت دخلنا املسجد محزة يف أحدمها، وأنا يف اآلخر لنا كدي
 ρها، قال عمر: فسّماين رسول اهللا رت قريش إىل عمر وإىل محزة فأصابتهم كآبة مل يصبهم مثلفنظحىت دحلت املسجد،  - اجليش

  يومئذ الفاروق، وفرق اهللا بني احلق والباطل.

��íéÞ^ŠÞý]�íŠÛ×Ö]��� �

ية يف اللمسة اإلنسانية، أو اللمسة اخلف :أهم وأخطر فائدة خترج ا من هذا املوضوع ،هذه قصة إسالم عمر وفوائدها عجيبة
لتتغري النفس بُكليتها، حتتاج املرأة املسلمة  .. أن تلمسن يُتوغل إليها، أن يُوصل إليها، أن تُلمسحتتاج هذه اللمسة أ النفس اإلنسانية،

يف زماننا، يف زمن الفتنة، بعد أن استخدمت املرأة لتطعن اإلسالم، لتهدم اإلسالم، لتحارب اإلسالم بالفسق وبالفجور وباملعاصي 
عوة أخيها، وابنها، آخر، بالدعوة إىل اهللا ولتوجيه الناس إىل دين اهللا، يف د بغواية وإغواء الشباب، حتتاج أن تستعمل املرأة بطريقٍ و 

  ختها، ابن أخيها، ابن زوجها، حتتاج إىل دعوم وإىل استعمال هذه اللمسة اإلنسانية لتوجيههم إىل حب اهللا ورسوله. وزوجها، ابن أ

إذا به حيمل سيفا ليحمي  ،ρيشهر سيًفا لكي يقتل رسول اهللا  بعد أن كان ،يف حلظات ،ذا التغري يف نفس عمروتأملوا ه
  .ى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلمصل، رسول اهللا

†ÛÂ�Ü×‰_æ� �

  هل يظل عمر كما هو؟ 
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4 عمر يدق باب الرسول

� áçÃ¿Ú�àe�á^ÛnÂ�í’Î��  

 يومئذ. عثمان بن مظعون كان يف جوار بن الّدغّنة، فقال قصة عثمان بن مظعون تبني لك فكر املسلمني !سبحان اهللا العظيم
فمضى إىل ابن الدغنة فرد عليه جواره مث جلس يف املسجد، وكانوا ينشدون  نا وإخواين يعذبون لنقٌص يف ديين؛واهللا إن كنت آم :يوًما

 )نعيم اجلنة ال يزول، كذبت(عثمان بن مظعون: فقال  ،)وكل نعيم ال حمالة زائل ... أال كل شيء ما خال اهللا باطل(الشعر فقال لبيد: 
هذا رجل صبأ هو ومجاعة ( :فقالوا ؟)،مىت كان يؤذى جليسكم يا معشر قريش( :فنظر لبيد إىل من حوله فقال ..نعيم اجلنة ال يزول

  .)سفهاء ..من غلماننا

ها (أعطى له لكمة يف عينه أصبحت عينه فاشتد الكالم بني ابن مظعون وهؤالء املشركني فقام أحدهم فلطمه على عينه فَخّضر 
كأنه يوخبه إنه [، )ن كانت عينك لغنية عما أصاا يا ابن أخي لقد كنت يف منعة، وإواهللا( :زرقاء) خّضرها فمر به ابن الدغنة وقال

قال [ )أصاب أختها يف اهللا اوإن عيين السليمة لفقرية إىل م ،أعظم كال واهللا وما أنا فيه من حفظ اهللا ومنعته( :فقال ]خرج من جواره
   ].له عينك كانت غنية عما أصاا قال له مل تكن غنية، الثانية اليت مل تّصب هي الفقرية، هي اليت حتتاج أن تصاب مثل أختها

Üâ†ÓÊ�]„â�á^Ò� �

كانوا يشتهون أن يبذلوا    كان هذا فكرهم:  إذا ضحوا يف سبيل اهللا مل يندموا، ومل يتأملوا، ومل يشتهوا العافية وال السالمة، وإمنا
  كل أرواحهم يف سبيل اهللا. 

، ألست ترى هؤالء يبذلون أمواهلم وال يشتهون أن ترجع "فزت ورب الكعبة" :عن يقولألست ترى حرام بن ملحان حني طُ 
  كان إذا أسلم الرجل تعلق الرجال به فيضربونه ويضرم.  ،إليهم أمواهلم هم كذلك، فكذلك عمر حني أسلم

�[‚u_��e†–è�÷�^Þ_æ�áçeÿ†–Łè�Œ^ßÖ]=�� �

ل رجل حبديث (يف واحد معروف يقول عمر فجئت إىل خايل فأعلمته ودخل البيت، وأَجاَف الباَب وقال ذهبت إىل رجل أنقَ 
ال هلذا: أنا وق وقال هلذا،فقال خلاله،  ،إنه منام يسمع احلاجة يقوهلا للدنيا كلها) فأخربته ودخلت البيت فقلت يف نفسي ما هذا بشيء

  أسلمت، أمل تدر؟ لقد أسلمت، أمل تسمع؟ لقد أسلمت، أنا أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممًدا رسول اهللا). 

  ل؟ قامث ماذا 

إذا "قال:  "،نعم" :قلت ،فقال رجل: أحتب أن يُعلم بإسالمك؟ ،؟الناس ُيضَربون وأنا ال يضربين أحد ،يقول: ما هذا بشيء
  ."وقل له صبأت فإنه قلما يكتم سرًا ،ااِحلجر فأت فالنً جلس الناس يف 
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5 عمر يدق باب الرسول

، فقاموا إّىل من  )ابن اخلطاب قد صبأ إن.. يا قوم ..يا قوم( :قال: فجئته وقلت: أتعلم أين قد صبوت؟ فنادى بأعلى صوته
خيت : لقد أجرت ابن أُ شي علّي خايل فقام فقاليضربونين وأضرم، حىت خَ  ،، وهذا من هنا، وهذا من هناكل صوب، هذا من هنا

   .فال ميسه أحد، فانكشفوا عين كأمنا قشطوا عن ثوب

Ôé×Â��…�Õ…]çq�==JJ� �

ضرب فلما جلس الناس إىل احلجر، ه، فقلت الناس ُيضربون وأنا ال أُ فكنت ال أشاء أن أرى أحًدا من املسلمني ُيضَرب إال رأيت
ال. قال:  :قلت ،فأبيت :قال ،قلت: واهللا قد فعلت ،ك. قال: ال تفعلجوارك رد علي :أتيت خايل قلت: أتسمع؟ قال: ما أمسع! قلت

  وُأضَرب حىت أظهر اهللا اإلسالم. إال واجتمعوا علّي يضربونين فما زلت أضِرب ،فما قال "ما شئت"ما شئت. 

ï†}_�ì†Ú�Ä�]JJ� �

مل تعلم قريش بإسالمه قال أي قال بن عمر: "ملا أسلم عمر بن اخلطاب و  ،خذوا القصة من وجه آخر !سبحان اهللا العظيم
قالوا ابن مجيل معمر اجلمحي، فخرج إليه وأنا معه، أتبع أثره أعقل ما أرى وأمسع، فأتاه فقال يا مجيل قد  ؟أهل مكة أنشأ للحديث

قد صبأ،  قال فواهللا ما رد عليه كلمة حىت قام عامًدا إىل املسجد فنادى أندية قريش، قال يا معشر قريش إن ابن اخلطاب ،أسلمت
، حىت فرت عمر اتلهم حىت ركدت الشمس على رؤوسهمفثاروه فق ،فقال عمر: كذب ولكين أسلمت وآمنت باهللا وصدقت رسوله

  وجلس، فقاموا على رأسه.

اء إذ ج ،قيام عليه ،فبينما هم كذلك لقد تركتموها لنا أو تركناها لكم؛فقال عمر: افعلوا ما بدا لكم فواهللا لو كنا ثالمثائة رجل 
ن أن بين امرؤ اختار ديًنا لنفسه، أتظنو  ..: إن ابن اخلطاب قد صبأ، قال: فمهرجل عليه حلة حرير وقميص فقال: ما بالكم؟ قالوا

ا انكشف عنه، فقلت له بعد باملدينة، يا أبِت َمن الرجل الذي رد عنك القوم قال: فكأمنا كانوا ثوبً  ،ُعدى تسلم إليكم صاحبهم؟
  ذاك العاص بن وائل.  يومئذ؟ قال يا بين

.. أما ثناء هكذا عمر أىب أن يعيش عزيزًا منيًعا، وإمنا أراد أن يصيبه ما أصاب املسلمني، أن يستشعر أنه رجل من املسلمني
  وافر. عليه فله من ذلك حظٌ  ρالنيب 
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6 عمر يدق باب الرسول

//��ßÖ]�ð^ßm�ρ�†ÛÂ�î×Â�τ�//� �

إال النبيين  ،ر سيدا كهول أهل الجنة من األولين واآلخرينأبو بكر وعم"" :ρعن علّي رضي اهللا عنه قال: قال رسول اهللا 
  .واحلديث يف سنن بن ماجة إسناده صحيح ،]78صحيح ابن ماجه: -[صحيح "ال تخبرهما يا علّى ما داما حيين ،والمرسلين

ة السمع أبو بكر وعمر من هذا الدين كمنزل": صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم ..- صّل عليه- وقال رسول اهللا 
   .815: يف الد الثاين ،يف السلسلة الصحيحة ،حديث حسن ،]815السلسلة الصحيحة: -[إسناده حسن رجاله ثقات  "والبصر من الرأس

  .]3682صحيح الترمذي: –[صحيح  "إن اهللا جعل الحق على لسان عمر وقلبه" :ρل رسول اهللا وقا

�JJ†ÛÂ�†Úå†«�“éÛÎ�äé×Âæ==JJ� �

بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي، ومنها ما يبلغ دون ذلك، " :ρوقال رسول اهللا 
 ]2390صحيح مسلم: –[صحيح  "ومر عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: وماذا أولت ذلك يا رسول اهللا قال: الدين

وال بسرق  ،ال يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن" حديثواحلديث يف ذلك  ،الدين كأنه قميص يُلبس .واحلديث يف صحيح مسلم
  .]57صحيح مسلم: –[صحيح  مؤمٌن" وهوَ  يسرقُ  حينَ  السارقُ 

ص يلبسه فاإلميان كالقمي ؛إذا عصى خيلعه من رأسه، فإن تاب أُعيد إليه ،: يكون اإلميان كالقميصقال أبو هريرة رضي اهللا عنه
هذا قميصه إىل ثدييه، انظر عندما يكون  ، وهذا اجللباب امسه القميص،أن الناس عليهم ُقُمص رأى الرؤيا ρاإلنسان وخيلعه. الرسول 

عمر قميص اإلميان  ثوبه.. قميصه عند الثدي وباقي جسده عاٍر، وناس للسرة، وناس للفخذين، وناس للركبتني، وناس للساقني، سيدنا
  منسدًال خلفه) إميانه سابل.. يغطي جسمه. جيرجر وراءه (

بينما أنا نائم إذ رأيت قدًحا أوتيت به، فيه لبن "": قال  عليه وعلى آله وصحبه وسلمصلى اهللا - صّل عليه- وعن رسول اهللا 
 ؟فشربت منه حتى إني ألرى الري يجري في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: وما أولت ذلك يا رسول اهللا

  .واحلديث يف صحيح مسلم ،]2391صحيح مسلم: –[صحيح  "قال: العلم

  عندما تتكلم عن العلم جتد عمر !سبحان اهللا العظيم
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7 عمر يدق باب الرسول

[[JJJíÚ÷]�å„â��}� �

أال أخبركم بخير هذه األمة بعد نبيها، قالوا بلى، قال أبو بكر، قال أال أخبركم " قال على بن أبي طالب رضي اهللا عنه:
واحلديث حسن  "ال عمر، ثم قال لو شئت أن أخبركم بالثالث أخبرتكم بهبخير هذه األمة بعد نبيها وبعد أبي بكر، قالوا بلى، ق

  .يف كتاب  ظالل اجلنة يف االحتجاج بالسنة

لعمر،  : هذا؟ قالوا، قلت لمن هذابينما أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر" :ρقال رسول اهللا 
حني مسع  "فبكى عمر"، جالس عنده مع القوم ρك رسول اهللا حني يقول ذل عنهوعمر رضي اهللا "، فذكرت غيرتك فوليت مدبًرا

  .]5227صحيح البخاري: –[صحيح  "!أغار؟ عليك يا رسول اهللاو أ" :وقال ρذلك من رسول اهللا 

 ،صلى اهللا عليه وسلم - صّل عليه- (سيدنا النيب  "رأيت في المنام أني أنزع بدلٍو بكرة على قليب": ρقال رسول اهللا 
ا، فً يضع نزعا ذنوبينأو  ذنوبًافجاء أبو بكر فنزع " :شاف بكرة ويف آخرها دلو.. إناء ورسول اهللا خيرج ماء يف الدلو من قليب) يقول

[صحيح  "غربًا، فلم أرى عبقريا في الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن بن الخطاب فاستحالتعمر  واهللا يغفر له، ثم جاء

  .]3682صحيح البخاري: –

  . - سبحان اهللا العظيم -رة املياه الناس أصبحوا ماشيني يف طني من كث

صحيح ابن – "[صحيح دون قوله: "خاصة "اللهم أعز اإلسالم بعمر بن الخطاب خاصة" :ρاجة قال رسول اهللا يف صحيح بن م

  ول اهللا، أسلم وأعز اهللا به اإلسالم. استجاب اهللا فيه دعوة رس هذا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، كأنوسبحان امللك  ]85ماجه: 

  إخويت ،،، 

نلتقي مع أعز  ؛إذا كان الرجل مواقف فعمر رجل املواقف اهللا عنه..رضي ا فعلنا مع أيب بكر رضي اهللا عنه، نفعل مع عمر كم
  .مواقفه، يف اللقاء القادم

  أحبكم يف اهللا، وأستودعكم اهللا..  

  عليكم ورمحة اهللا. والسالم                            


